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Straffen for kriminalitet skal være høj og konsekvent. Samtidig er det et mål i sig selv, at personer, der 
har begået grove forbrydelser, sidder bag lås og slå og dermed er afholdt fra at begå ny kriminalitet. Det 
handler om retfærdighed – særligt for ofrene.
 
Alle danskere fortjener at føle sig trygge, hvor de bor. Men der er stadig problemer i Danmark med 
kriminalitet og utryghed, særligt i de belastede boligområder og i nattelivet. En tryghedsundersøgelse 
fra 2021 viser, at for borgere i særligt udsatte boligområder er det kun 70 procent, der er trygge i deres 
nabolag. 

Der er også markant flere borgere i udsatte boligområder, der har oplevet rocker- og bandeaktiviteter, 
hvor de bor. Det gælder for 32 procent af borgerne i de særligt udsatte boligområder, mens det samme 
gør sig gældende for 11 procent af borgerne i resten af Danmark. 

Skiftende regeringer har fremlagt forskellige tiltag med henblik på at øge trygheden og sikkerheden for 
lovlydige danskere. Heriblandt tre bandepakker, indsatsen mod ungdomskriminalitet ’Alle handlinger 
har konsekvenser’ og senest ’Et tryggere Danmark’. Evalueringen af bandepakkerne konkluderer, at 
strafskærpelser har været et effektfuldt redskab med henblik på at lægge en dæmper på bandernes 
kriminelle aktiviteter. Samtidig skal vi gøre mere for at forebygge, at unge ender i bandemiljøet.

For Det Konservative Folkeparti er det et selvstændigt mål, at man kan føle sig tryg alle steder i Danmark 
på alle tider af døgnet. Hvad enten det er i nattelivet, i belastede boligområder eller i et tilfældigt 
villakvarter.  

Det Konservative Folkeparti er et lov- og ordensparti. Det har vi altid været. Vi vil være garanten for et 
samfund, hvor der er rart og trygt at være for alle. Det betyder naturligvis også, at der må følge en straf, 
hvis lovene overtrædes. Hensynet til ofrets rettigheder skal altid stå foran hensynet til den kriminelle.

Lov og orden - tryghed og sikkerhed for danskerne



3

Lov og orden - Det Konservative Folkeparti foreslår

1.   Knivloven skal strammes, så strafferammen og 
normalstraffen for overtrædelse af knivloven under 
særligt skærpende omstændigheder forhøjes til det 
dobbelte.

2.   Flere bander skal prøves opløst efter 
grundlovens § 78 stk. 1. 

3.   Flere skal kunne idømmes opholdsforbud, 
og politiet skal kunne lave midlertidige 
opholdsforbud i zoner, der er belastet af 
kriminalitet, for personer, der tidligere er dømt 
efter bandeparagraffen.

4.   Straffen for salg af narko til mindreårige skal 
fordobles, og der skal være mere overvågning og 
flere razziaer på Christiania.

5.   Bandemedlemmer og voldsdømte skal fratages 
deres offentlige ydelser, hvis straffen medfører 
fængselsdom.

6.   Bandemedlemmers proforma-flytninger skal 
afsløres, så skatteborgerne ikke skal betale for 
deres livsførelse.

7.   Bandemedlemmer skal fratages retten til 
erstatning, hvis de kommer til skade i forbindelse 
med et bandeopgør, og det skal sværere at opnå 
erstatning, hvis de ikke samarbejder under 
varetægtsfængslinger. 

8.   Exit-indsatsen skal udvides til også at omfatte 
den nærmeste familie. 

9.   Vanvidskørsel skal straffes langt hårdere, 
så normalstraffen for uagtsomt manddrab og 
legemsbeskadigelse hæves til minimum 8 år. 
Strafferammen for flugtbilisme skal fordobles, 
og vanvidskørsel skal resultere i udvisning fra 
Danmark i minimum et år. Dertil skal kørsel 
under påvirkning af narkotika over bagatelgrænsen 
altid kategoriseres som vanvidskørsel. 

10.   Flere kriminelle unge skal henvises til 
Ungdomskriminalitetsnævnet, og forældre, der 
udebliver fra nævnsmøder, skal sanktioneres med 
bøde.

11.  TV-overvågning i nattelivszoner og områder 
plaget af kriminalitet skal udvides til 200 meter.

12.  Straffen for vold og voldtægt skal hæves, så 
normalstraffen hæves med minimum halvdelen. 
Dertil skal personer, der tidligere er dømt for 
samme overtrædelse, have straffen forhøjet med 
100 procent.

13.  Ydmygelsesvold skal straffes hårdere og skal 
altid være en skærpende omstændighed. 

14.  Drugging skal udløse en fængselsstraf 
på minimum 1 år i førstegangstilfælde, og 
der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal 
komme med anbefalinger til forebyggelse, 
efterforskningsredskaber og strafskærpelser.

15.  Forebygge indbrud ved at lade alle 
kommuner ansætte tryghedsvagter, der kan 
patruljere i beboelseskvarterer og hurtigt kan 
rykke hurtigt ud i tilfælde af indbrud.

16.  Der skal indføres en retsafgift, så færre 
retsmøder må udsættes.

17.  En langsigtet økonomisk plan for 
domstolene, så der kan skabes sikkerhed om 
økonomien de næste 10 år.
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Bandekriminalitet
Det skal have store konsekvenser, hvis man vender fæl-

lesskabet ryggen for at blive en del af en kriminel bande. 

Bandernes hensynsløse adfærd skal mødes med hårde 

straffe, der utvetydigt viser samfundets afstandtagen, og 

banderne skal fortsat presses og generes af myndighed-

erne, hvor det er muligt. 

Ifølge Rigspolitiet har straffelovens § 81 a, den såkaldte 

bandeparagraf, vist sig at være et effektivt redskab i 

bekæmpelsen af alvorlig kriminalitet i forbindelse med 

bandekonflikter. Loven bidrager til, at bandemedlem-

mer over lang tid kan sættes ud af spil, hvilket typisk 

lægger en dæmper på bandernes kriminelle aktiviteter. 

Knivloven 

Når lovgiverne lukker ét hul, finder de kriminelle ofte et 

nyt. Det skal vi ikke acceptere. Vi har tidligere gennem-

ført tiltag for at sætte ind over for bandernes adgang til 

og brug af våben, herunder ved markante strafskærpels-

er på våbenområdet. 

Strafskærpelserne har ifølge Rigspolitiet medført, at 

personer i bandemiljøet i højere grad bærer kniv i det 

offentlige rum. Det skaber utryghed, og det skal vi sætte 

en stopper for.

Overtræder man knivloven i dag, ved besiddelse af kniv 

i det offentlige rum, straffes man med bøde, fængsel 

indtil 4 måneder eller under skærpende omstændighed-

er fængsel indtil 2 år.

Opløsning af bander 

Bandemedlemmer skal ikke agerer omvandrende 

reklamesøjler for deres kriminalitet. Bandernes synlige 

tilstedeværelse i det offentlige rum kan bidrage til, at 

unge drenge fascineres af bandekulturen, og det kan 

fremstå attraktiv at blive en del af fællesskabet.

Det er Rigspolitiets vurdering, at et forbud mod en 

ulovlig gruppering først og fremmest kan betyde, at den 

forbudte gruppering bliver langt mindre synlig både i 

det lokalmiljø, hvor grupperingen holder til, og for den 

brede offentlighed. 

Efter Loyal To Familia blev forbudt, har grupperingen 

i vidt omfang afholdt sig fra synlige manifestationer. 

Det er politiets vurdering, at et forbud er med til at 

begrænse den kriminelle gruppes muligheder for rekrut-

tering af nye medlemmer, fordi nye medlemmer ikke på 

samme vis kan tillokkes gennem den kriminelle gruppes 

”branding”.

Det er allerede lykkedes at forbyde én bande. Vi ønsker, 

at det blot skal være den første i en lang række.

Det Konservative Folkeparti foreslår:

 

— Det skal undersøges, om flere bander kan 
opløses efter grundlovens § 78 stk. 1.

— Det skal gøres lettere for kommunerne at 

nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes 
som samlingssted for en rocker- eller bande-

gruppe. 

Det Konservative Folkeparti foreslår:

— Vi ønsker at hæve strafferammen og normal-
straffen for overtrædelse af knivloven under 
særligt skærpende omstændigheder, hvis over-

trædelsen sker i forbindelse med organiseret 
kriminalitet eller hvis vedkommende er registreret 

som bandemedlem, er tidligere dømt efter bande-

paragraffen eller har tilknytning til bandemiljøet, 
med det dobbelte.

Gennemsnitligt antal fængslede bandemedlemmer

Antal skyderier i det offentlige rum relateret til bandemiljøet
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Bandegrupperinger på Christiania

I Danmark har vi besluttet, at det skal være ulovligt 

at købe og sælge narkotika. Alligevel findes der lov-

løse lommer i vores samfund, hvor der sælges enorme 

mængder stoffer hver eneste dag. Tilmed er det i dag 

banderne, der sidder på størstedelen af handlen med 

narkotika. 

Desværre eksperimenterer flere unge med illegale stoffer. 

En undersøgelse gennemført i 2019 blandt 15-16-årige 

elever i 9. klasse viser stigninger i det eksperimenterende 

brug af illegale stoffer i perioden 2015 til 2019. 17 pro-

cent af de unge 15-16-årige angiver i 2019 nogensinde 

at have prøvet at ryge hash, mod 12 procent i 2015. 

Også andelen af unge, der har forsøgt sig med andre 

illegale stoffer end hash, er steget fra 12,2 pct. i 2000 til 

16,6 pct. i 2021.

Bandeparagraffen har medført, at bandemedlemmer 

sætter andre, typisk yngre, løsere tilknyttede personer, 

til at udføre ulovlige handlinger på vegne af gruppen 

for at undgå anvendelsen af § 81 a. Der er blandt andet 

flere eksempler på, at mindreårige sættes til at holde 

eller sælge hash. Kampen om hashmarkedet på Chris-

tiania har flere gange resulteret i voldelige konflikter, og 

det skaber utryghed for naboerne omkring Christiania.

Københavns Politi har i perioden 14.-31. januar 2021 

sigtet over 200 personer for salg af euforiserende stoffer, 

primært i områderne omkring Christiania, anholdt 

over 130 personer og konfiskeret over 350.000 kroner. 

Næsten hver femte af dem, der blev anholdt for at sælge 

hash, var under 18 år. 

Opholdsforbud

Bandemedlemmer skal mærke en klar konsekvens, når 

de forbryder sig mod fællesskabets regler. Derfor skal de 

fratages muligheden for at vende tilbage til deres bande 

og lokalmiljøet, når de løslades efter afsonet straf.

Rigspolitiet vurderer, at opholdsforbud efter straffelov-

ens § 79 a kan være et effektivt redskab til at fjerne ban-

demedlemmer fra deres sædvanlige miljø. Bandemed-

lemmerne oplever det typisk som meget indgribende 

at blive forhindret i at færdes i det område, hvor de er 

opvokset eller har deres daglige liv. 

Men der har været bevismæssige udfordringer forbun-

det med at få en tiltalt idømt et opholdsforbud, fordi 

domstolene på baggrund af ordlyden af bestemmelsen 

i nogle tilfælde har lagt til grund, at bandetilknytnin-

gen skal være gældende på domstidspunktet og ikke på 

gerningstidspunktet. 

Det Konservative Folkeparti foreslår:

— Tiltalte skal fremover kunne idømmes et 

opholdsforbud efter straffelovens § 79 a, 
hvis det kan påvises, at der er bandetilkny-

tning på gerningstidspunktet eller på domst-

idspunktet. 

— I perioder med bandekonflikter ønsker vi 
at give politiet mulighed for at lave midlerti-

dige opholdsforbud i zoner, der er belastet 
af kriminalitet, for personer, der tidligere er 

dømt efter bandeparagraffen. Politiet skal 
altså i højkonfliktperioder have mulighed 
for at udelukke personer, der er dømte 

bandemedlemmer, fra afgrænsede områder 
i en afgrænset periode 10 år efter domstid-

spunktet.

— Straffelovens § 79 a stk. 1, 2. pkt. skal 
udvides til også at omfatte overtrædelser af 

knivloven. Det vil gøre det muligt at tildele 

bandemedlemmer et opholdsforbud, hvis 
de idømmes ubetinget fængselsstraf for 
overtrædelser af knivloven, når overtrædels-

en har relation til den dømtes bandetilkny-

tning.

Det Konservative Folkeparti foreslår:

 

— Det er uden for enhver tvivl, at banderne 
dominerer hashsalget på Christiania. Derfor 

bør politiet prioritere mere overvågning og flere 
razziaer og aktioner på Christiania.

— Straffen for salg af narko til mindreårige skal 
fordobles. Dertil skal muligheden for bødestraf 
fjernes, så gerningen altid straffes med fængsel.
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Økonomiske sanktioner
Der er gennemført tiltag for at styrke indsatsen mod 

bandernes tilholdssteder, ligesom der er gennemført 

flere tiltag for at styrke indsatsen mod bandernes mis-

brug af offentlige ydelser gennem etableringen af det 

såkaldte Al Capone-samarbejde.

Karantæneregler

Mennesker, der ikke er i stand til at forsørge sig selv, 

eller som kortvarigt mister sit arbejde, skal have en 

hjælpende hånd fra samfundet, så økonomien kan 

hænge sammen. Det betyder, at kan man tage et arbe-

jde, så skal man tage et arbejde. 

Derfor indførte VLAK-regeringen en treårig karantæ-

neordning i ydelsessystemet for dømte bandekriminelle. 

Karantænen betyder, at den dømte efter udstået straf 

bliver udelukket fra en række ydelser i en periode på tre 

år. Den dømte vil altså højst kunne modtage en ydelse, 

der svarer til integrationsydelsen i en periode på tre år, 

hvis den pågældende eksempelvis er på kontanthjælp.

Det Konservative Folkeparti foreslår:

 

— Vi ønsker at udvide karantænen fra 3 til 5 år.

— Dertil skal personer dømt for vold (ubetinget 
fængsel) eller grov vold omfattes af karantæ-

nereglerne. Rationalet for udvidelsen til også 

at omfatte vold og grov vold er, at hvis du er i 

stand til at udsætte et andet menneske for vold 

af en sådan art, at det fører til en fængselsdom, 

så må du også fysisk være i stand til at tage et 
arbejde.

Det Konservative Folkeparti foreslår:

 

— Vi ønsker at give kommunerne bedre 
mulighed for at overlevere den nødvendige 

information til modtagerkommunen, så presset 

på bandemedlemmerne fastholdes, og for-

delene ved proforma-flytninger mindskes.

Bedre kontrol med proforma-flytninger

Vi skal altid passe på skatteborgernes penge. Det gælder 

i særligt høj grad, når der er tale kriminelle, der udny-

tter vores fælles sikkerhedsnet til at slippe for at tage et 

arbejde og samtidig lever fedt af skatteborgernes penge.  

Da bandemedlemmer oftest er bosiddende i de større 

byer, er det oftest også kun disse kommuner, der har en 

beskæftigelsesindsats målrettet bandemedlemmer. Nogle 

kommuner oplever imidlertid, at bandemedlemmer 

eller personer med bandetilknytning flytter deres bopæl-

sadresser til andre, mindre kommuner for at undgå den 

beskæftigelsesindsats, som de er pålagt.
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Ingen økonomisk erstatning til bandekriminelle

Hvis man er en del af et bandemiljø og mere eller 

mindre direkte har gjort det til sit levebrød at afpresse 

sagesløse, sælge narkotika, skyde efter rivaler eller begå 

voldelige overfald, må man forvente, at man med en 

vis sandsynlighed risikerer at blive udsat for lignende 

behandling og gengældelsesaktioner.

En dom fra Højesteret fra 2019 har betydet, at Er-

statningsnævnet ikke i samme grad som tidligere har 

mulighed for at lade erstatning og godtgørelse bortfalde 

som følge af, at offeret har bandetilknytning. Det bety-

der, at bandekriminelle kan tildeles millioner af kroner 

i erstatning, hvis de kommer til skade i forbindelse med 

et bandeopgør.

I dag kan personer, der anholdes eller varetægtsfæng-

sles have ret til erstatning, hvis påtalen efterfølgende 

opgives eller vedkommende frifindes. Det er et godt 

og ordentligt retsprincip, fordi det naturligvis er meget 

indgribende at blive varetægtsfængslet. Der er dog 

tilfælde, hvor erstatningen kan nedsættes eller nægtes, 

eksempelvis hvis vedkommende undlader at rense sig 

selv for mistanke eller har vaklende og usandfærdige 

forklaringer. Vi mener, at tolkningen vedrørende den 

tiltaltes egen skyld skal være bredere, hvis vedkom-

mende er tilknyttet bandemiljøet.

Det Konservative Folkeparti foreslår:

— Offererstatningsloven skal ændres, så 
bandemedlemmer ikke er berettiget er-

statning og godtgørelse, hvis de kommer til 

skade i forbindelse med bandekriminalitet. 
Forslaget gælder banderelateret kriminal-
itet, hvor der kan tages højde for særligt 
grove tilfælde. 

— Der skal fremover foretages en mildere 

ansvarsvurdering i relation til retsplejelov-

ens § 1018 a stk. 3 om tiltaltes egen skyld, 
såfremt vedkommende er bandemedlem 
eller tidligere er dømt efter bandeparagraff-

en.

Exit-indsatsen
Samfundet skal ikke bruge ressourcer på at resocialisere 

forråede bandemedlemmer, hvis der ikke eksisterer et 

reelt ønske om at ændre livsstil. Derfor strammede et 

flertal i Folketinget i 2017 vilkårene for bandemedlem-

mers muligheder for prøveløsladelse. Det betyder, at 

bandemedlemmer kun får mulighed for prøveløsladelse, 

hvis de deltager i et exit-program.

Samtidig skal vi som samfund stå klar med den nød-

vendige hjælp, hvis en dømt kriminel en dag er klar til 

at tage skridtet og lægge bandelivet bag sig. Derfor er 

der allerede indført en række initiativer for at styrke ex-

it-indsatsen for at bringe nuværende bandemedlemmer 

ud af miljøet. Der er blandt andet oprettet en pulje til 

psykologbehandling og relokering.

Psykologbehandlingen bidrager til at understøtte den 

pågældendes brud med det kriminelle miljø, mens 

midlertidig relokering er relevant, når den pågældende 

på grund af alvorlige trusler er nødsaget til at forlade sit 

hjem i en periode. 

Exitkandidaters pårørende udgør en vigtig motivations-

faktor og kan have en afgørende betydning for udfaldet 

af exitforløbet. 

Det Konservative Folkeparti foreslår:

— Vi ønsker at udvide puljen til relokering 
og psykologbehandling fra 2 til 3 mio. kro-

ner, så exitkandidaters nærmeste pårøren-

de kan inkluderes i relokering eller forløb 
med psykologbehandling.
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Vanvidskørsel
Vanvidsbilisme er uacceptabelt og egoistisk. Det skaber 

utryghed og er til helt enorm fare for sagesløse borgere. 

Det har vi desværre set alt for mange eksempler på. Van-

vidsbilisters hensynsløse opførsel skal straffes hårdt, og 

de skal væk fra vejene, så de ikke er til fare for andre.

I 2021 vedtog et bredt flertal, at straffen for over-

trædelse af straffelovens § 249, 2. pkt. om uagtsom 

betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende 

omstændigheder skulle fordobles. 

Flere domsafsigelser viser imidlertid, at der fortsat 

dømmes mildt, og at strafferammen langt fra udnyttes, 

når der falder dom for vanvidskørsel.

Det Konservative Folkeparti foreslår:

 

— Højere straf for uagtsomt manddrab og 
legemsbeskadigelse. Normalstraffen hæves og 
fastsættes til minimum 8 år.

— En fordobling af strafferammen for flugtbi-
lisme i straffelovens § 253 stk. 2 til det dobbelte, 
således at flugt fra et færdselsuheld, hvor 
nogen er tilført betydelig personskade, straffes 
med op til 4 år. 

— Vanvidskørsel skal som udgangspunkt altid 

resultere i udvisning fra Danmark i minimum 

et år. Det kan ske ved at indsætte en særskilt 

bestemmelse i udlændingeloven, hvor vanvid-

skørsel i sig selv fører til udvisning. 

— Al kørsel under påvirkning af hård narkotika 

over bagatelgrænsen skal altid kategoriseres 
som vanvidskørsel.  
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Udeblivelser 

Børn og unge er først og fremmest deres forældres 

ansvar. Når forældre lader stå til og ikke gør en aktiv 

indsats for at få deres børn ind på rette spor, så svigter 

de deres ansvar. 

En oversigt over Ungdomskriminalitetsnævnets udebliv-

elsesafgørelser og afgørelser om afhentning med politiets 

bistand fremgår nedenfor. Barnet eller den unge er 

mødt til størstedelen af sagerne, mens forældremyn-

dighedsindehaveren i langt flere sager er udeblevet.

Vi mener, det er et forkert signal at sende, når forældre 

ikke møder op i retten til møder vedrørende deres børn, 

eller at voksne mennesker skal afhentes af politiet på 

skatteborgernes regning. Derfor skal antallet af ulovlige 

udeblivelser ned.

Ungdomskriminalitetsnævnets sager med udeblivelse og afhent-

ning ved politiet

Det Konservative Folkeparti foreslår:

— Der skal indføres en tilpas stor økon-

omisk sanktion, der motiverer forældre/

forældremyndighedsindehavere til at møde 
op til nævnsmøder, der vedrører deres 

børn.

Ungdomskriminalitet
Der skal slås hårdt ned på banderne og fødekæderne til 

banderne skal stoppes. Det kræver et tættere samarbejde 

mellem politi, skole og socialforvaltning, og at unge, der 

er på kant med loven, i højere grad kommer i kontakt 

med myndighederne.

Flere politikredse vurderer, at de længere straffe efter 

§ 81 a betyder, at bandemedlemmerne sætter andre, 

typisk yngre personer til at gennemføre voldelige angreb 

mod modparten på vegne af gruppen. Ved udgangen af 

2021 var 44 procent af registrerede bandemedlemmer 

således under 25 år. Derfor skal flere henvises til Un-

gdomskriminalitetsnævnet allerede ved første lovover-

trædelse.

I perioden fra den 1. januar 2019 til den 30. septem-

ber 2021 er langt de fleste af de sager, der er henvist til 

Ungdomskriminalitetsnævnet, henvist på baggrund af 

personfarlig kriminalitet.

Sagernes fordeling på personfarlig kriminalitet og anden 

alvorlig kriminalitet

I dag skal den unge leve op til en række betingelser, 

hvis vedkommende skal henvises til Ungdomskriminal-

itetsnævnet. Selv hvis den unge har relationer til bande-

miljøet, vil en bødestraf ikke almindeligvis resultere i en 

henvisning. 

Vi mener derfor, at det bør undersøges, hvordan der 

kan dispenseres i visse sager, så unge mennesker, der er 

tilknyttet bandemiljøet, alligevel henvises til nævnet, 

selvom kriminalitetens art i dag ikke lægger op til det.

Det Konservative Folkeparti foreslår:

 

— Reglerne for henvisning til Ungdomskrimi-

nalitetsnævnet skal revideres, så flere unge, der 
bryder loven, henvises til nævnet.
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Tryghed i nattelivet
Unge mennesker skal kunne feste og more sig uden 

frygt for at få puttet noget i deres drink eller for at blive 

overfaldet. Og man skal sikkert kunne bevæge sig rundt 

i byen uden frygt for grupper af unge mænd, der domi-

nerer og tyranniserer det offentlige rum. Derfor skal der 

være en hård og konsekvent straf til dem, der overtræder 

vores love og fælles spilleregler.

Efterforskningsredskaber

Tv-overvågning kan være et vigtigt redskab for poli-

tiet og vil kunne lede til en hurtigere og mere effektiv 

opklaring af kriminalitet. 

Siden 2020 har private aktører og offentlige myn-

digheder haft mulighed for at tv-overvåge et område, 

der benyttes til almindelig færdsel, som strækker sig i op 

til ca. 30 meter fra egne indgange og facader, hvis det 

sker med henblik på at fremme trygheden. 

Ydmygelsesvold

Ydmygelsesvold er en særlig brutal og ydmygende form 

for vold, hvor den forurettede nedgøres og hånes, sam-

tidig med at overgrebet i nogle tilfælde filmes. Gennem 

de senere år har vi set flere og flere eksempler på denne 

form for vold, hvor unge mennesker ydmyger og håner 

jævnaldrende, filmer og deler det, og tilmed slipper med 

en forholdsvis lav straf. 

Tendensen er bekymrende, og overfaldene er et 

fænomen, der skal reageres konsekvent på. Derfor har 

Det Konservative Folkeparti ad to omgange rejst prob-

lemstillingen om ydmygelsesvold og stillet forslag om 

højere straffe.

Det Konservative Folkeparti foreslår:

 

— Vi ønsker at udvide det antal meter, som pri-

vate aktører og offentlige myndigheder lovligt 
kan tv-overvåge områder, der benyttes til almen 
færdsel, til eksempelvis 200 meter i de såkaldte 
nattelivszoner, eller i zoner, som politiet vurder-

er, er særligt plaget af kriminalitet.

Vold og voldtægt

Vold og voldtægt skal straffes langt hårdere end i dag. 

Det har vi sagt længe. Voldtægt er noget af det mest 

ydmygende og ødelæggende, man kan udsætte et andet 

menneske for, og derfor er det et problem, at strafferam-

men ikke udnyttes.

Straffelovens strafferammer overlader i vidt omfang et 

betydeligt skøn til domstolene med hensyn til udmåling 

af straf, fordi strafferammen skal kunne favne bredt. 

Det vil sige, at selvom der af loven fremgår en maksimal 

straf, idømmer domstolen sjældent gerningsmanden 

dén, da der er en forventning om, at der vil komme 

sager, som vil kræve den strengest mulige straf. 

Desværre viser eksempler på domsafsigelser, at der med 

jævne mellemrum afsiges meget milde domme for vold 

og voldtægt. Dertil er mere end hver tredje af de volds-

dømte i 2021 tidligere dømt for vold.

Det Konservative Folkeparti foreslår:

 

— Normalstraffene skal hæves med minimum 
50 procent. Dertil skal personer, der dømmes 

for vold eller voldtægt, og tidligere er dømt for 

samme overtrædelse, have deres dom forhøjet 
med 100 procent.

Det Konservative Folkeparti foreslår:

 

— Straffen for ydmygelsesvold skal skærpes 
markant. Vi mener, at det altid bør være en 
skærpende omstændighed, hvis offeret ydmy-

ges, og det skal føre til en hårdere dom, end det 

gør i dag.
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Tryghedsvagter 

Danskerne er nogle af dem, der oplever flest indbrud 

i hele Europa. Tyveknægte og organiserede bander 

plyndrer ikke kun vores hjem. De frarøver også helt 

almindelige danskere den tryghed og sikkerhed, som er 

forbundet med at være hjemme.

Som en del af politiforliget i 2020 blev det aftalt, at der 

skulle etableres en forsøgsordning, hvor kommunerne 

kunne få bedre mulighed for at anvende vagter og ny 

teknologi, der kunne supplere politiets arbejde med at 

opretholde ro og orden; såkaldte tryghedsvagter. 

Trods lange forhandlinger om rammerne for ordnin-

gen, lykkedes det aldrig at nå til enighed på tværs 

af partierne. Det er vi stadig ærgerlige over, for flere 

kommuner ønsker at kunne gøre brug af vagter i deres 

kommune, så borgernes tryghed kan styrkes.

Det Konservative Folkeparti foreslår:

— Alle kommuner skal have mulighed 

for at ansætte vagter, der kan patruljere i 
beboelseskvarterer og kan rykke hurtigt ud 
i tilfælde af indbrud. Vagterne skal eksem-

pelvis have mulighed for at sende droner 

ud, der kan tage billeder på gerningssteder 
og dermed indsamle beviser til brug for 
politiet.

’Drugging’

Drugging og drugrapes er et voldsomt overgreb, og det 

er tilmed et stigende problem i nattelivet. Det skal vi 

tage meget alvorligt, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for 

at sikre, at der sættes en stopper for den farlige tendens.

En aktindsigt fra Københavns Politi viser, at antallet af 

anmeldelser er næsten firedoblet i løbet af fire år. Også 

Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet ber-

etter, at de oplever en stigning i antallet af henvendelser 

fra personer, der mistænker at have fået puttet stoffer i 

deres drinks.

En stor udfordring i forhold til drugging er, at de 

stoffer, der typisk bruges til disse forbrydelser, ofte 

er hurtigt ude af kroppen igen. En blodprøve dagen 

efter hændelsen vil derfor ikke nødvendigvis vise, om 

vedkommende har fået puttet noget i sin drink. Dertil 

gør det problemstillingen yderligere kompliceret, at det 

for mange af ofrene er svært at huske, hvad der er sket 

både før og efter indtagelsen af stofferne, da mange af 

stofferne ligeledes påvirker hukommelsen.

Det Konservative Folkeparti foreslår:

 

— Drugging af andre personer skal udløse en 

fængselsstraf på minimum 1 år i førstegangstil-

fælde. 

Selvom straffen hæves, så er der stadig store 
problemer med at løfte bevisbyrden. Derfor 
forslår vi, at der nedsættes en arbejdsgruppe, 
der skal komme med anbefalinger til, hvordan 
der sættes en stopper for udviklingen. Arbejds-

gruppen skal komme med forslag til:

1. Hvordan vi forebygger drugging.
2. Hvordan politiets efterforskningsredskaber 
styrkes.
3. Strafskærpelser for henholdsvis drugging og 

drugrapes.

Repræsentanterne i arbejdsgruppen kan bl.a. 
bestå af Rigspolitiet, Center for Voldtægtsofre, 
Giftlinjen, Sex og Samfund eller andre relevante 
aktører med viden om området.



12

Domstolene
Hurtig og effektiv behandling af straffesager er vigtig for 

et retssamfund. Udeblivelser i retssager er en væsentlig 

årsag til, at der går lang tid, fra der rejses tiltale i en sag, 

til der falder dom i retten. Lange sagsbehandlingstider 

skader tilliden til systemet, og det er dyrt, når sager 

skal omberammes, ligesom det har konsekvenser for 

dommere, nævninge, advokater og anklagere, når møder 

med kort varsel aflyses.

En langsigtet plan for domstolene

I 2021 blev der gennemført initiativer, der blandt andet 

gør det muligt at forkynde den tiltalte digitalt, samt at 

nedsætte den tiltaltes offentlige ydelser ved ulovlig ude-

blivelse fra retsmøder. Alligevel kan der i tilfælde gå op 

mod et år, før der falder dom i almindelige straffesager 

og over to år i civile sager. Det er uholdbart, og det er et 

problem for retssikkerheden. 

Det er vores ønske, at der bliver lavet en langsigtet 

løsning for rammerne af domstolenes økonomi, så sags-

behandlingstiderne kan nedbringes. Der bør indgås et 

tiårigt forlig, hvor ansvarlige partier sammen finder de 

nødvendige løsninger og dertilhørende finansiering.

Det Konservative Folkeparti foreslår:

 

— Indførelsen af en retsafgift på 5.000 kroner, 

når tiltalte udebliver uden lovlig grund i sager, 
der må udsættes.



Bliv en del af holdet, 

eller følg os på de sociale medier!

Meld dig ind

Følg os på

Danmark har brug for en stærk opposition og en tydelig borgerlig stemme
— og vi har brug for dig.

Du kan eksempelvis melde dig ind, hvis du vil støtte vores politik, Søren Pape Poulsen, 
fordi du ønsker at deltage aktivt i debatten eller vil have direkte indflydelse på, hvem vi 

stiller op. Alle medlemmer modtager både medlemsbladet Politisk Horisont, 
nyhedsbreve fra formanden og invitationer til politiske og sociale arrangementer 

i hele landet.

Bliv medlem på konservative.dk/bliv-medlem eller sms Kons til 1910.


